
  
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

------------------------------------- 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน ๑ อัตรา 
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 
การเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน          

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 

/๙. ผู้ที่ผ่าน... 
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๙. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง   
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ   

การรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓     
ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลา
ราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.chianyai.go.th  
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๓ รูป  
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่     

คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  (กรณีมี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อ ๒) จ านวน ๑ ฉบับ 
๗. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 

                     ๘. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 

/๓.๔ เงื่อนไขการ... 
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๓.๔ เงื่อนไขการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง     

ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า           
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรฯ และก าหนดวัน เวลา สถานที่   
ในการสอบ 

๔ .๑  ป ระกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การสรรห าและ เลื อกสรรฯ  ในวัน พฤหั สบดี ที ่                  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 
ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
เชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๔.๔ สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 

 

/๖. หลักเกณฑ์การ... 
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๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาคความรู้

ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และผลคะแนน
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไป
ตามล าดับคะแนนที่ได้ กรณีที่ผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่มีผู้สอบผ่านได้คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ  
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ อาจพิจารณาปรับเกณฑ์
การตัดสินผู้สอบผ่านหรือด าเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
๗.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

ตามล าดับคะแนนที่ได้ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่     
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 
ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.chianyai.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการสรรหาและการเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี        
หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๗.๒ ผู้ ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที ่       
ตามก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร   
ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่

ก าหนด โดยจะด าเนินการจัดจ้างตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร เมื่อได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัย
ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่สุด             

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       
 

(นายประสาสน์  ศรีเจริญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ต าแหน่ง     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 

๑. ประเภทพนักงานจ้าง     พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ     

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่     
พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓. อัตราว่าง     ๑  อัตรา 

๔. ระยะเวลาการจ้าง     ๔  ปี 

๕. ค่าตอบแทน      
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี ๑๕,๐๐๐ บาท 
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี ๑๕,๘๐๐ บาท 

๖. สิทธิประโยชน์     ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างตามภารกิจ 

๗. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา

ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ หรือ 

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่     
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
 
 
 
 

/๘. หลักเกณฑ์และ... 

 



-๒- 
 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
     ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.๒ การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
     ๑.๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
     ๑.๔ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๑.๕ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ๑ .๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ      
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ๑.๘ มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๑.๙ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     ๑.๑๐ จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี 
 
๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     ๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
     ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     ๒.๓ ทัศนคต ิแรงจูงใจในการท างาน ฯลฯ 
 

 

๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

รวม ๒๐๐  
   
 
 
 

 


